
Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność 
Poddziałanie:  

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” 

rok  

naboru 
półrocze 

 

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja1 

EFRROW2 EFS2 EFRR2 EFMR2 

2016 I      

II 1.1.1 Zwiększenie liczby 

funkcjonujących podmiotów 

gospodarczych na obszarze LSR 

75 000 €    

1.1.2 Zwiększenie poziomu zatrudnienia 

wśród mieszkańców obszaru LSR 

138 580,99€    

2017 I 2.1.1 Rozbudowa i poprawa standardu 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

na obszarze LSR - procedura 

konkursowa 

350 270,11€    

1.1.1 Zwiększenie liczby 

funkcjonujących podmiotów 

gospodarczych na obszarze LSR 

60 000 €    

II 1.1.1 Zwiększenie liczby 

funkcjonujących podmiotów 

gospodarczych na obszarze LSR 

 

120 000 € 
   

1.1.2 Zwiększenie poziomu zatrudnienia 

wśród mieszkańców obszaru LSR 

31 200 €    

2018 I 2.1.2 Rozbudowa i poprawa standardu 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

na obszarze LSR -  projekt grantowy 

75 000 € 

 
   

3.1.1 Realizacja wydarzeń edukacyjnych, 

kulturalnych, rekreacyjnych i 

artystycznych dla mieszkańców obszaru 

LSR -  projekt grantowy 

32 128,25€    

3.2.1Opracowanie publikacji i 

materiałów informacyjno-promocyjnych 

dotyczących zasobów obszaru -  projekt 

grantowy 

38 097,75€    

2.1.1 Rozbudowa i poprawa standardu 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

na obszarze LSR - procedura 

konkursowa 

65 730,145 €    

II 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Zwiększenie liczby 

funkcjonujących podmiotów 

gospodarczych na obszarze LSR 

360 000 €    

1.1.2 Zwiększenie poziomu zatrudnienia 

wśród mieszkańców obszaru LSR 

75 219,01€    

3.1.1 Realizacja wydarzeń edukacyjnych, 

kulturalnych, rekreacyjnych i 

artystycznych dla mieszkańców obszaru 

LSR -  projekt grantowy 

50 000 € 

 
   

2019 I 2.1.1 Rozbudowa i poprawa standardu 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

na obszarze LSR - procedura 

konkursowa 

83 999,745    

                                                 
1 Dla każdego z funduszy, w ramach których w danym półroczu planowane jest ogłoszenie naboru, należy 

wskazać hasłowo zakres tematyczny oraz planowaną alokację każdego z naborów. 
2 Jeśli dotyczy. 



3.2.1 Opracowanie publikacji i 

materiałów informacyjno-promocyjnych 

dotyczących zasobów obszaru -  projekt 

grantowy 

36 902,25 € 

 
   

II 2.1.2 Rozbudowa i poprawa standardu 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

na obszarze LSR -  projekt grantowy 

75 000 €    

3.1.1 Realizacja wydarzeń edukacyjnych, 

kulturalnych, rekreacyjnych i 

artystycznych dla mieszkańców obszaru 

LSR -  projekt grantowy 

42 871,75€    

1.1.1 Zwiększenie liczby 

funkcjonujących podmiotów 

gospodarczych na obszarze LSR 

75 000 €    

1.1.2 Zwiększenie poziomu 

zatrudnienia wśród mieszkańców 

obszaru LSR 

117 500 €    

 

 

2020 

I 2.1.2 Rozbudowa i poprawa standardu 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

na obszarze LSR -  projekt grantowy 

25 000 € 

 

 

   

II      

2021 I 2.1.2 Rozbudowa i poprawa standardu 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

na obszarze LSR -  projekt grantowy 

Pozostałe 

środki 
   

II      

2022 I      

II      

2023 I      

II      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


